
Referat fra Marineforeningen for Esbjerg og Omegns 96. generalforsamling den 1. februar 2020. 

 

Generalforsamlingen afholdtes i Marinestuen i overværelse af 86 medlemmer.  

1. Flaghejsning og velkomst 

Indledningsvis blev flagene hejst under formandens kommando. 

Marineforeningens formand bød velkommen og udtrykte håbet om en god og konstruktiv general-

forsamling.  

Inden man gik over til dagsordenens punkter mindedes forsamlingen stående, og med flagen på halv mast, 

de 13 medlemmer der var døde i 2019. Det var: 

Solberg Thorsteinsson, Gunnar R. Nielsen, Henning Chr. Petersen, Peter Bruun Nielsen, Freddy Alvin 

Nielsen, Erik Arentsen, Kaj Erling Houmark, Karl Pedersen, Elvin Knudsen, Lindy Danielsen, Kurt Grinderslev, 

Poul Erik Pedersen og Ib Mørch. 

Formanden udtrykte et  ”Æret være deres minde” 

I år var der 6 medlemmer der kunne modtage medaljen for 25 års medlemskab. De fik tegnet overrakt af 

formanden. De 6 medlemmer var: 

Peter Kjempff, Ingvar Kristensen, Henning Bank Jensen, Benny Henriksen, Per Kristiansen og Willy Juhl 

Bodilsen. 

Herudover er der også et 50 års tegn til Jes Pajbjerg Madsen 

Titlen som årets mariner gik i år til Kent Holst Hansen ikke mindst for hans indsats med renoveringen af 

Marinestuen i forbindelse med udskiftning af tæpper og møbler. 

2. Valg af dirigent og stemmetællere 

Formanden foreslog distriktsformand Per Dichmann som dirigent samt Kesse og Jes Boisen som 

stemmetællere. Begge forslag blev vedtaget og formanden gav ordet til dirigenten, der kunne konstatere at 

forsamlingen var indkaldt efter lovene og dermed beslutningsdygtig og gav herefter formanden ordet for 

bestyrelsens årsberetning. 

3. Bestyrelsens årsberetning 

 

Indledning: 

Kære venner, medlemmer af Esbjerg Marineforening. Jeg vil gerne byde velkommen til ”Marineforeningen 

for Esbjerg og Omegns” generalforsamling, og specielt velkommen til de nye medlemmer der er kommet til 

i årets løb. 



Jeg håber vi får en god og saglig debat om marineforeningens virke, og jeg håber vi får mange brugbare 

forslag og meningstilkendegivelser om foreningen. Det er her og nu tingene skal siges så alle har noget at 

arbejde videre med. 

Vi skriver 2020 og jeg skal her forsøge at gøre status for det år der gået siden sidste generalforsamling samt 

visioner for fremtiden.  

§ 37 Aftalen om at ved lukning af Esbjerg Marineforening, skal alle effekter og inventar overdrages til 

FIMUS, ændres der ikke ved selv om vi ikke har fået en ny aftale med kommunen. Sidste år sagde jeg: 

Da aftalen i sin tid blev indgået, blev vedtægterne ændret til, at når Esbjerg Marineforening engang lukker, 

skal hele samlingen forblive i Esbjerg kommune, hvor det, efter de normale vedtægter, skal sendes til 

hovedforeningen og derfra fordeles blandt de øvrige foreninger.  

Ved opsigelse af aftalen, har foreningen nu mulighed for at ændre vedtægterne tilbage til det oprindelige, 

men da vi stadig håber at kunne forklare byrådet om de eventuelle konsekvenser, venter vi et år med evt. 

at fremsætte et ændringsforslag for generalforsamlingen. 

Lad os tage det en ting ad gangen og starte med medlemmerne.  

Medlemmerne: 

Ved udgangen af 2018 var vi 330 og ved udgangen af 2019 var vi 315 altså en tilbagegang på 15 

medlemmer, hvilket ikke er uventet når man tager alderssammensætningen og udviklingen på landsplan i 

betragtning er det forventelig med nedgang i medlemstallet. 

Udmeldte: 

I alt 14 som selv har ønsket at udmelde sig, 6 slettet pga. restance, 4 er overflyttet til Fanø, Ribe og Aalborg 

13 er døde. I alt 37 

Til gengæld har vi også fået nye medlemmer siden sidste generalforsamling: 

22 personer, (heraf 5 pin 1.) Jeg vil gerne bede dem kommer herop, så vi alle kan sige velkommen til: Kaj 

Sindahl Nielsen, Jørgen Bay, Søs Honore, Daniel Tausen, Martin Olsen, (Peter G. Mønsted-død jan.20), 

Steen P. Andersen, Poul Toft Larsen, Claus Sørensen, Venancio Castillo, Tove Nørhede, Lars Wieland, 

Gunner Haulund, Tommy Christensen, Carsten Ingeberg, Lars Thulin, Niels Chr. Clausen Sørensen, Steen 

Kromann Rasmussen, Kenneth Hilding Klausen, Lise Lotte Harling, Poul Krogh Petersen, Chano Nørhede 

Jørgensen. Velkommen i foreningen. 

Gennemsnits alderen er 70,3 år, lidt over sidste år.  På landsplan er vi nu nede på 8502 medlemmer. 

Og hvis vi ser på fordelingen af de 2 grupper der i dag er, er fordelingen som følger. 

126 (150) pin ettere svarende til (44) 33,4 % 

189 (189) pin toere svarende til (56) 66,6% 

Det er en udvikling der er svær at ændre, men vi har i det forgangne år haft meget fokus på synlighed, og vi 

har i år fået 8 medlemmer ved festugen. 

Det store problem er stadig gennemsnits alderen og jeg skal derfor opfordre jer alle til at skaffe nye 

medlemmer, helst lidt yngre og med en maritim baggrund. 



Bestyrelsen: 

Tak for et godt samarbejde i bestyrelsen, og for den indsats der har været i det forgangene år, alle har 

bidraget til et godt samarbejde og udført de opgaver der har været nødvendig for at foreningen kan 

fungere.  Og der har været, og er mange opgaver der skal klares, og det fungerer kun fordi der er 

medlemmer som bruger en større eller mindre del af fritiden på at holde det hele i orden, det skylder vi 

dem en stor tak for. Skal vi ikke lige give dem en hånd. 

Også en stor tak til de mange uden for bestyrelsen, der har bidraget med ekspertise og forskellige tiltag for 

at alt fungerer. Vi har altid brug for hjælp til barvagter lørdage og andre arrangementer. Så meld jer gerne 

til barvagter. 

De af bestyrelsen der er på valg, har alle sagt ja til genvalg, bortset fra Eddie, som har valgt at stoppe, så 

stort tak til Eddie for de mange års indsats. Heldigvis har vi fundet en afløser, som vi håber i vil godkende, 

Jimmy Fruergaard, som har været medlem siden 2009. Velkommen til Jimmy. 

 

Aktiviteter: 

Under festugen holdt vi en lille højtidlighed for 3 af medlemmerne, Svend Gregersen, Egon Dam og Eivind 

Jacobsen som fik 60 og 70 års jubilar mærke, på plænen foran flaget, hvilket gav en del opmærksomhed, og 

har gjort flere opmærksom på at de for længst har haft årsjubilæum fra aftjent værnepligt ved søværnet. 

Det blev bemærket af mange, og var i JydskeVestkysten, god omtale. 

Henning Svinth, Egon Dam, Bjarne Lauridsen og to Esepiger var så venlige at sige ja til at være statister i 

fotoudstillingen 100 % fremmed, som både har været udstillet ved Hovedbiblioteket, på Kunstmuseet i 

Silkeborg og i København. Fotoudstillingen har også været omtalt i Under Dannebrog. Igen god omtale både 

for os men også for Danmarks Marineforening. Tak til alle. 

Igen i år har vi lavet et aktivitets program som er ret omfattende og som er sendt til jer der er tilmeldt med 

mail. 

Vi var med i opstart af Veterancafeen, og jeg har forsøgt at finde ud af hvordan det er gået, men har ikke 

fået nogen tilbage melding. 

Huset m. v.  

Den næste større udgift bliver nok omlægningen af kloakken, når kommunen har nedgravet nye ledninger 

hertil. Vi kender endnu ikke en tidsplan. Nye stole, borde og tæppe har vi fået i uge 41, med hjælp af 

sponsorer og egenbetaling. Pga. Henning Svinth`s arbejde med at søge sponsorer fik vi 56 500 kr. fra 

Esbjerg fonden, 5000 kr. fra Ole Andersen og 4000 kr. fra Karsten Johannesen. Tak til alle sponsorer og 

Henning for en frugtbar indsats som kom os alle til gode. Samtidig blev der malet lidt og gulvet afslebet og 

olieret. Flot arbejde og tak til alle der hjalp, også John Pedersen A-Z, for gulvafslibning.  

 Maritim Fritid 2. Bassin. 

Foreningen ligger helt i dvale, der har kun været afholdt et møde 2019, og jeg forventer at foreningen bliver 

ændret til en forening med mere fokus på medlemsforeninger på øen, når udflytning til Esbjerg Strand er 

gennemført..  

 



Festugen.  

Festugen 2019 lignede 2018 i omsætning og forløb som vanlig problemfri og med et rimeligt overskud trods 

det omskiftelige sommervejr. 

Kanonsalutten, som blev afgivet fra Lyø i 2. bassin, forløb også flot selvom det var svært at få havnens 

tilladelse, men det lykkedes takket være Andreas. Tak. 

Jeg synes det er rigtig flot at vi her i Marineforeningen kan tiltrække og servicere så mange mennesker i 

festugen, for mange er det en stor del af festugen at komme her. 

Det kan vi kun fordi så mange af vore medlemmer stiller sig til rådighed og bistår med servering, oprydning, 

rengøring o.s.v. 

Herfra skal lyde en stor tak til alle dem som har bidraget. Udover at vi får penge i kassen, bidrager festugen 

også til at promovere Marineforeningen ude i lokalsamfundet. Ofte får vi flere medlemmer i den uge. 

Den kommende festuge er planlagt til at forløbe på nøjagtig samme måde som hidtil med de samme 

musikere m.v., dog vil vi forsøge at holde åben den første fredag (den 7. aug.) 14-20 uden musik. 

 

Udlejning af marinestuerne. 

Udlejning i 2019 har ikke været særlig stor. Et par gange af medlemmer, persille klubben, Viking og 

ældresagen. Til gengæld ser 2020 bedre ud nu. 

 

Økonomi: 

Økonomien vil kasseren redegøre for, jeg har jo redegjort for hvad vi har brugt penge på, så jeg vil overlade 

til Knud Erik at uddybe og forklare nærmere. 

Jeg skal blot konstatere at foreningen har en sund og god økonomi som nok skal bære foreningen igennem 

de kommende år.  

 

Skyttelavet: 

Der er 49 medlemmer. Vi fastholder tilskuddet pr. medlem af Esbjerg Marineforening, som svarer til det der 

betales i kontingent. Også for 2020. Der er generalforsamling 22. februar, kl.13.00. Der er 

landsskyttestævne 14-15. marts i Grenå. Sidste landsskyttestævne blev det til 4. plads, og bedste 

hjemmehold. Der er plads til flere til skydningerne skal jeg hilse og sige. 

 

Esepigerne: 

Meldingen fra Esepigerne lyder på, at de nu er 80 Esepiger, 2 er døde i årets løb. Det er paradoksalt, i takt 

med vi bliver færre bliver Esepigerne flere. 

Sidste år havde de 20 års jubilæum, hvor vi var inviteret med til fest på Den røde okse, og vi gav dem et fint 

tørklæde med monogram på. God fest. Vi ser forsat frem til mange års godt samarbejde. 



Landsbestyrelsen. 

I det daglige oplever vi kun at være en del af en større organisation, Danmarks Marineforening, med i alt 75 

afdelinger, når vi skal bestille varer til Slopkisten. Det nye EDB system fungerer, men er stadig ikke som vi 

gerne ville have haft det fra starten. Meget tyder desværre på at det først nu bliver rigtig dyrt.  

Medlemslisten som er ophængt i Marinestuen er tilrettet så der er færre oplysninger tilgængelig for alle. 

HUSK også at fortælle os om ændringer i tlf. og mail adresser. Det er grundet de nye EU bestemmelser om 

databeskyttelse at der ikke er oplysninger om nye medlemmer i Under Dannebrog, ifølge redaktøren. 

Vi har fået ny landsformand, som vi håber og tror, er mere åben og rede til forandringer i foreningen. Det 

vil blive afprøvet, vi har blandet os i nogle af de EDB dispositioner der har været omtalt i referater fra LB 

møder. Desværre har vi fået besked om at distriktsformanden ikke mere må udsende referater fra LB 

møder som der ellers tidligere har været aftale om, men kun mundtlig må referere fra møderne på 

distriktsmøder, som der kun afholdes 2 x årligt. 

Det kan ikke udelukkes at det skyldes vi har spurgt ind til de økonomiske dispositioner der var omtalt i et LB 

referat. Det betyder vi har meget svært ved at følge med i hvad Jeres medlemskroner bliver brugt til. Vi 

mener det er helt rimelig at der udsendes referater fra LB møderne ligesom vi ophænger referater fra 

bestyrelsesmøder.  

Hvis det skal komme nogle reelle ændringer der kan være med til at sikre fremtiden for Marine-

foreningerne skal det være et oprigtigt ønske fra både medlemmer og landsledelsen. Som det er nu 

kæmper hver afdeling sin egen kamp for overlevelse. 

 

Afslutning: 

Det var alt fra mig, og jeg vil igen en gang, afslutte med at opfordre til, at vi fortsat står sammen om at 

bevare ”Esbjerg Marineforening” som et godt og velfungerende fristed, uden sociale skæld og hvor 

kammeratskabet er i højsæde. Jeg vil lige nævne, at Verner Christensen har foræret foreningen et 

eksemplar af bogen han lige har udgivet, og min tanker er, at medlemmer kan låne den i baren. Tak!  

 

Efter beretningen bad dirigenten om spørgsmål fra salen. 

Et medlem ønskede at vide hvilke tanker man havde gjort sig, dels med hensyn til foreningens 100 årsdag i 

2022, dels med hensyn til vores lejemål med Esbjerg havn og en eventuel flytning til anden lokalitet. 

Endvidere ønskedes oplyst hvor mange medlemmer der var kontingent frie. 

Formanden oplyste at man i bestyrelsen var bevist om vores jubilæum, der er som bekendt en 

jubilæumskonto, men konkrete tiltag var ikke truffet endnu. Med hensyn til kontingent frie medlemmer, så 

betaler æresmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer ikke kontingent. Det må bero på en misforståelse, hvis 

man er af den opfattelse at vi skal fraflytte vores lejemål i 2030, det skal vi ikke. Lejemålet er uopsigeligt til 

2030, og skal/kan derefter genforhandles. 

Da der ikke var yderligere spørgsmål erklærede dirigenten beretningen for godkendt hvilket forsamlingen 

kvitterede for med bifald. 



4. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse. 

Kassereren havde følgende kommentarer til regnskabet: 

Ud af en omsætning på 590.000 har vi opnået en bruttoavance på 320.000, (ca. 54 %) et resultat som må 

siges at være acceptabelt. 

Årets resultat på -10.400 hvilket er rimeligt, set i lyset af at vi i 2019 har brugt ca. 72.000 på medlemspleje. 

Dette beløb samt kontingentet til Landskontoret, 150,-/medlem, i alt 48.000, giver samlet set, det samme 

som vi indbetaler i kontingent, eller sagt med andre ord, så skal vores udgiftsdækning, samt eventuelle 

overskud komme, ved hjælp af salg i baren og lotteriet.  

Vi har anskaffet nye borde, stole samt gulvtæpper til en pris på 108.200, vi har trukket 50.000 dkk på 

jubilæumskontoen, samt modtaget 56.500 dkk som donation fra ”Esbjerg Fonden”, og 5.000 dkk fra Ole 

Andersen.  

De omtalte 50.000 dkk som blev trukket fra Jubilæumskontoen, kan vi ikke genindsætte, da Jyske 

Sparekasse ikke modtager indbetalinger til fastforrentede indlån efter 01 oktober 2019. 

Salget i baren har været 15.000 højere end i 2018.  

Udlejning af foreningens lokaler, er 2.000 dkk højere i forhold til 2018. 

 

Likvide beholdninger: 

Fastrente kontoen i Jyske Sparekasse fortsætter i yderligere 24 mdr. med en fast rente på små 0,5 %. 

Jubilæumskontoen i Jyske Sparekasse er med en variabel rente i øjeblikket på 0.15 %. Disse to konti har 

givet et samlet renteafkast på 1.660,- 

I Sparekassen Kronjylland er der indsat 100.000 på garant beviser, samt Sparkron Invest stabil, investeret 

150.000. som har givet et positivt afkast på godt 10.000,- dkk. 

I alt en likvid beholdning på 755.000 kr.    
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Med hensyn til forventningerne for indeværende år. 

Det er begyndt rigtigt godt, med to udsolgte arrangementer, nytårskur med godt 100 tilmeldte, banko med 

godt 70 tilmeldte. 

Vi har som i har set, valgt at fastholde gradueringen af deltager gebyret, til nogle af vore arrangementer, 

bl.a. for at minimere, det samlede tilskud til medlemspleje. 

På indtægtssiden forventer vi en omsætning nogenlunde i samme størrelsesorden som i 2019, omkring de 

600.000. 

Dette bygger vi på at der i vores aktivitetskalender for 2020, stort set er det samme antal arrangementer 

som i 2019. 

Omsætningen i baren forventes at ligge nogenlunde som foregående år (215.000). 

”Slopkisten” forventer vi et tilsvarende salg som sidste år (8.000).  

Lotteriet, som er en rigtig god indtægtskilde, salget har ligget på 47,000, forventer vi også det samme 

overskud på.  

Sponsor/donationer forventer vi ca. 22.000 

Vi var blevet varslet fra Esbjerg kommune at vi skal forvente en kloak separering, i forbindelse med nye 

kloakledninger, som ville blive etableret i løbet af 2019. men indtil videre har vi ikke fået en dato. Når vi får 

datoen, vil vi i første omgang søge om en dispensation for dette. Hvis vi skal lave en separering, har vi et år 

efter at kloakeringen er færdig, til at få dette gjort.  



En større investering, som vi var tvunget til, var anskaffelse af et nyt komfur, da vi må erkende at det gamle 

var en fejlinvestering, der har været mange reparations udgifter løbende, samt en konstatering af at det 

ikke fungerer optimalt. Det nye komfur koster ca. 35.000 inkl. montering. Vi håber på at afhænde det gamle 

til en fornuftig pris. 

Vi vil stadig supplere skyttelavet med hjælp til huslejen på Læssevej 150,- pr. medlem ca. 7500,- 

Jeg håber også at forsamlingen igen vil acceptere at vi donerer 5.000 dkk. til Sydvestjysk Hospice. 

Medlemstallet er svagt faldende, pr.d.d. er vi ca. 315 medlemmer, det er nok en tendens vi må erkende vil 

fortsætte. Dvs. små 150.000 i kontingent indbetaling. 

Vi er blevet varslet fra Jyske Sparekasse, at deres døgnboks overgår til ”Nokas”, så derfor er det mig meget 

magtpåliggende, at opfordre til at man i så vid udstrækning, det er muligt, benytter sig af bankoverførsler, 

til arrangementer/kontingenter, da vi hos ”Nokas” bliver pålagt et gebyr på hver indbetaling til døgnboksen 

på 20,- dkk. Så derfor denne opfordring. Samtidig skal jeg bede jer om at give oplysninger om til hvad og 

hvem der betaler. Altså fulde navn og hvilket arrangement det omhandler. 

Jeg vil så her igen, benytte lejligheden til at sige tak til de mange barvagter og resten af bestyrelsen, som 

har ydet en stor indsats gennem hele året. Jeg vil samtidig anmode flere om at melde sig som barvagter, vi 

trækker mange veksler på dem som er tilmeldt, så jo flere vi er jo nemmere er det.  

Dette var ordene, jeg vil slutte med at konkludere, at det igen har været et godt år, og at vi imødeser det 

kommende år, med optimisme.   

 

Efter kasseren havde fremlagt regnskabet bad dirigenten om kommentarer hertil. 

Et medlem ønskede at vide hvorfor ikke hele bestyrelsen var nævnt på side 1 under 

”Virksomhedsoplysninger”?  

Kassereren svarede at hele bestyrelsen havde godkendt regnskabet og at samtlige navne burde have 

figureret på side 1. 

Da der ikke var yderligere kommentarer godkendte forsamlingen regnskabet. 

 

5. Indkomne forslag og forslag fra bestyrelsen 

Formanden oplyste at der var indkommet 3 forslag, 2 fra et medlem og 1 fra bestyrelsen. 

I det første medlemsforslag blev det foreslået at foreningen skulle være vært ved traktementet efter 

generalforsamlingen inklusive drikkevarer.  

Det andet medlemsforslag omhandlede ændringer til vores vedtægter. Fællesbestemmelsernes afdeling D 

§ 26 stk, 4 ønskes ændret til at et medlem 2 år efter eksklusion kan søge om at genindtræde i foreningen 

med alle rettigheder. 



Bestyrelsens forslag var: 

Esbjerg Marineforening indstiller til Sendemandsmødet 2020 flg forslag: 1. Vedtægts ændring Nuværende 

ordlyd: § 12 stk.3. Foreningens løbende forretninger varetages af et forretningsudvalg bestående af den i § 

9 stk.1. nævnte landsledelse samt 3 medlemmer valgt af og blandt landsbestyrelsens medlemmer. 

Revideres til: § 12 stk.3. Foreningens løbende forretninger varetages af et forretningsudvalg bestående af 

den i § 9 stk.1. nævnte landsledelse. § 12 Stk. 4 & 5 Slettes. 2. Revidering af ”Håndbog for 

Landsbestyrelsen” Ang. Referat fra landsbestyrelses møder. Nuværende ordlyd: ”Disse referater er 

fortrolige og må ikke udleveres til afdelingerne. Derimod kan landsbestyrelsesmedlemmerne mundtligt give 

uddrag fra referater på distriktsmøder” citat slut. Revideres til: Referater fra landbestyrelses møder sendes 

til samtlige afdelingers formænd. Samtidig medsendes del- regnskabet som har været behandlet på 

landsbestyrelsesmødet. 

 

Dirigenten bad forslagsstillerne begrunde deres forslag. 

Om forslaget, omhandlede betaling af traktementet til foreningens generalforsamling, blev det af 

forslagsstilleren fremført at forslaget først var fremsendt til bestyrelsen, der imidlertid havde afvist det, 

hvorfor det var blevet rejst her. Yderlige ønskede forslagsstilleren skriftlig afstemning.  

Formanden begrundede bestyrelsens afslag med at den var valgt til ”at drive forretningen” og der i sidste 

ende kun var medlemmerne til at betale, enten via kontingentet eller kontant ved arrangementerne, så 

summa summarum, betalte man jo selv. Desuden fandt han det ikke rimeligt at man skulle stemme om 

bestyrelsens arbejde; man kan stemme om bestyrelsen, ikke om den daglige drift. 

På dirigentens spørgsmål om man var enig i bestyrelsens afvisning af forslaget, var der en tydelig 

tilkendegivelse fra salen med et stort bifald. 

Til forslaget om eventuel genoptagelse af et ekskluderet medlem valgte dirigenten kort at tage ordet – i sin 

egenskab af hovedbestyrelsesmedlem - og forklarede forsamlingen at forslaget ikke kunne vedtages på en 

afdelingsgeneralforsamling, men hørte hjemme på et sendemandsmøde, og som følge heraf måtte afvises.  

Et medlem ønskede at vide hvordan man definerede loyalitet. Dirigenten oplyste at der ikke fandtes 

nedskrevne eksklusions regler, men hvis man taler foreningen ned, er man moden til eksklusion. Han 

henviste dog samtidig til at et ekskluderet medlem kunne få sin sag for en generalforsamling, såfremt et 

andet medlem ville tale hans/hendes sag. 

Forsamlingen tilkendegav herefter tydeligt at forslaget ikke skulle nyde fremme. 

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer på Sendemandsmødet blev begrundet som følger: 

Som det fremgår af vedtægternes § 12 stk.5 Udvalget nedsættes forud for sendemandsmødets afholdelse 

for 1 år af gangen. Dvs. der skal foretages valg af de 3 medlemmer (distriktsformænd) hvert år. Dette sker 

ikke, der er stort set ikke sket nogen udskiftning af forretningsudvalget, i meget lang tid. Mig bekendt er der 

kun foretaget en enkelt udskiftning, indenfor de sidste 10 år, nemlig da Charley, fra Aalborg trak sig, og 

udpegede sin efterfølger, XX fra Randers. Udvalget som jo pt. Består af landsledelsens 4 medlemmer samt 3 



medlemmer, vil jo til hver en tid være i flertal, overfor de resterende 6, som tilsyneladende næsten kun kan 

nikke ja, til hvad der måtte bringes op, på de ordinære 2 landsbestyrelsesmøder. Dette kunne være 

acceptabelt, hvis man havde en form for rotation, som kunne være opnået ved at man, i henhold til 

vedtægtens § 12 stk.3, havde valg hvert år, på forårets landsbestyrelsesmøde. Vedr. referat fra 

landsbestyrelsesmøder For at blive lidt i det maritime, så kan man betragte Danmarks Marineforening som 

et skib. Besætningen består af landsbestyrelsen og kaptajnen er sendemandsmødet. For at kaptajnen kan 

fastsætte og kontrollere kursen, på skuden, er han nødt til at få tilbagemelding og information fra 

besætningen. Da vi hvert år investerer en hel del penge og tid, fra hver lokalafdeling, er det, bydende 

nødvendig at give os en mulighed for at følge med i hvad man fra landsledelsens side beslutter. Hvis man 

ser positivt på dette, kunne det jo også tænkes, at der ville komme nogle gode input fra lokalafdelingerne. 

Hvis vi et øjeblik, lige dvæler ved vores IT system, så kunne man måske have opnået en know hov, fra nogle 

af de dygtige IT folk, som er medlem af foreningen, hvis man i forvejen var gået ud med, den nødvendige 

information, som kunne være sket gennem tilgængelige referater. Da vi jo i vores forening, ikke hverken 

forvalter raketvidenskab, eller forsvarsmæssige hemmeligheder, som kunne være landsskadelige, er der 

absolut ingen grund til at omgærde disse referater, med den grad af fortrolighed. De enkelte afdelinger kan 

sagtens forvalte disse informationer. 

Bestyrelsens forslag om at indstille til sendemandsmødet, at der skulle ændres i § 12 stk. 3 blev efter en 

kort diskussion vedtaget.   

6. Indskud og kontingent. 

Kassereren oplyste at bestyrelsen anbefalede uændrede takster.  Vedtaget. 

7. Valg af bestyrelsen 

7A)  Bestyrelsen foreslog   genvalg  af kasserer Knud Erik Skytte 

7B)          ”                ”                ”               banjemester Bjarne Lauridsen 

7C)          ”                ”                ”               bestyrelsesmedlem Henning Svinth       

7D)          ”                ”                ”              bestyrelsesmedlem Eivind Jacobsen             

7E)          ”                ”                 ”              suppleant Rolf Christensen 

7F)          ”                ”        ikke valg af     suppleant   Edward Wright   

7G)         ”                ”         genvalg af      suppleant Søren Simonsen 

7H)          ”               ”          nyvalg af        suppleant Jimmy Fruergaard       

Øvrige bestyrelsesmedlemmer var ikke på valg. 

Forsamlingen fulgte bestyrelsens indstilling. 

8. Valg af revisor 

Verner Christensen og Ib Lindberg genvalgtes. 



9. Valg af revisor suppleant. 

Peter Kjempff genvalgtes. 

10. Valg af flagbærere 

Følgende 6 valgtes som flagbærere: Kent Hug, Nils Brandt Petersen, Eigil Jensen, Leif Kristensen, Knud Erik 

Høgh og Bruno Sørensen.  

11. Valg af sendemænd. 

Bestyrelsens forslag om at sende formanden samt 2 af bestyrelsen valgte bestyrelses medlemmer blev 

vedtaget, foruden forslaget om at transport, fortæring under mødet, samt eventuel overnatning blev betalt 

af foreningen. 

12. Skyttelauget 

Til punkt 12 oplyste MF formanden at skyttelavet pt. bestod af 49 medlemmer. 

Der afholdes Generalforsamling den 22. februar 

13. Eventuelt 

Det blev det forslået at man skulle nedsætte kontingentet, hvis muligt. Formanden var ikke afvisende, og 

lovede at overveje sagen.  

Et forslag om at indfører mobile pay blev kraftigt imødegået pga. bogføringspraktiske besværligheder, ved 

f.eks. 50 m/k der på en lang lørdag hver køber 4 genstande på 3 timer, og hver gang bruger mobile pay… 

Måske kunne et genstandskort være en løsning i stedet? 

Et medlem havde følgende kommentarer til foreningens IT politik: 

Det er rystende læsning, rent økonomisk, da det ser ud som om man giver Computer Camp A/S en blanco 
check, til løsning af problemer med vort ”nyindkøbte” system. Computer Camp A/S har meddelt at det 
eksisterende system ikke vil blive opdateret efter 2021! Var man blevet informeret om dette, da man indgik 
en kontrakt med Computer Camp A/S?  
Samtidig meddeler Computer Camp A/S, MF at når bare man betaler 60.000,- DKK, plus en ikke identificeret 
og prissat, tilføjelser til systemet, alt uden moms, så vil et sådant nyt medlemssystem typisk være i drift i 7 
år!!! Hvorfor er dette system anderledes som det vi allerede har investeret ca. 240.000,- DKK i ?  
Landsnæstformandens kommentar: ”Lokalafdelingerne vil selvsagt blive berørt, men kun i begrænset 
omfang. Da lokalafdelingsløsningen er købt af MF, vil der være en modkøbsrefusion ved indførelsen af den 
nye løsning.” kommentar slut.  
Dette er helt uforståeligt for os. Hvad betyder det, skal lokalafdelingerne til at betale til Computer Camp 
A/S?  
 
Mht. en ny hjemmeside, så bør man først og fremmest sørge for at vores medlemssystem fungerer 
optimalt, i særdeleshed når man pt. Ikke kender den endelige pris på det nye system.  



I de 118.000,-DKK + moms, som den nye hjemmeside skal koste, hvor meget skal vi så betale for at holde 
den opdateret? 

Her i Esbjerg syntes vi det er rigtig mange penge for en hjemmeside. Vi har i Esbjerg Marineforening fået 
oprettet en ny hjemmeside sidste år, 2018, til en pris på 20.000,-DKK incl. Moms. Opdateringspris pr. år på 
1.000,-DKK. 

Iflg. Computer Camp’s hjemmeside, har man udviklet et medlemssystem til foreninger, CAMP 365. Det er 
en sammenfletning af fem moduler, som er en komplet, integreret foreningsløsning der samler alle 
foreningens medlemsdata og foreningsaktiviteter i et system. Kort sagt binder løsningen hele 
organisationen sammen. CAMP 365 er specifikt rettet mod foreningens opgaver- såsom 
medlemsregistrering, kampagner, beregning og opkrævning af kontingenter. Desuden indeholder systemet 
en samling af standard webservices, som kan anvendes til medlemmernes selvbetjening. Den månedlige 
lejepris bestemmes af antallet af brugere og valgte funktioner, der kan løbende skrues op og ned på antal 
brugere og funktionalitet efter behov.  

I mine ører lyder dette som det ideelle system for Danmarks Marineforening. Har man fra Lands 

Bestyrelsen overvejet denne mulighed? 

   

Da der ikke var flere spørgsmål eller kommentarer gav dirigenten ordet til formanden, der takkede for 

fremmødet og slutteligt fik nedhalet flagene. 

Generalforsamlingen endte klokken 11:55 

 

 

Esbjerg den 1. februar 2020 

 

Referent: Nils Brandt Petersen 
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